
           
      

 

 

Harmonogram realizacji planu komunikacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2016 
 

Lp. 
Cel 

komunikacji 
Środki przekazu Termin 

Planowane 
koszty 

Uzasadnienie 

1.  

Wzrost 
świadomości 
mieszkańców 

LGD 
dotyczących 

LSR 

Prowadzenie strony internetowej, umieszczanie 
artykułów* 

Maj 2016 

0 zł nd** 

2.  Prowadzenie newslettera* 0 zł nd** 

3.  Umieszczanie informacji na portalu 
społecznościowym* 

0 zł nd** 

4.  Doradztwo indywidualne w biurze LGD* 0 zł nd** 

5.  
Publikacja artykułów w prasie lokalnej/stronach 
internetowych* 

0 zł 
- umieszczenie informacji na portalu e-grajewo.pl o 
podpisaniu umowy ramowej, 

6.  Prowadzenie strony internetowej, umieszczanie 
artykułów* 

Czerwiec 2016 

100 zł - koszt utrzymania domeny (opłata jednoroczna), 

7.  Prowadzenie newslettera* 0 zł nd** 

8.  
Umieszczanie informacji na portalu 
społecznościowym* 

0 zł 
nd** 

9.  Doradztwo indywidualne w biurze LGD* 0 zł nd** 

10.  
Prowadzenie strony internetowej, umieszczanie 
artykułów* 

Lipiec 2016 
 

0 zł 
nd** 

11.  Prowadzenie newslettera* 0 zł nd** 

12.  
Umieszczanie informacji na portalu 
społecznościowym* 

0 zł 
nd** 

13.  Doradztwo indywidualne w biurze LGD* 0 zł nd** 

14.  
Udział w imprezach promocyjnych na terenie gmin 
członkowskich LGD Biebrzański Dar Natury 167 zł 

- koszt dojazdu pracowników biura do miejsc imprez 
promocyjnych ok 200 km. w obie strony – 167 zł 

15.  Wzrost 
świadomości 
mieszkańców 

LGD 

Prowadzenie strony internetowej, umieszczanie 
artykułów* 

Sierpień 2016 

0 zł 
nd** 

16.  Prowadzenie newslettera* 0 zł nd** 

17.  
Umieszczanie informacji na portalu 
społecznościowym* 

0 zł 
nd** 



           
      

 

 

18.  dotyczących 
LSR 

Doradztwo indywidualne w biurze LGD* 0 zł nd** 

19.  
Udział w imprezach promocyjnych na terenie gmin 
członkowskich LGD Biebrzański Dar Natury 

167 zł 
- koszt dojazdu pracowników biura do miejsc imprez 
promocyjnych ok 200 km. w obie strony – 167 zł 

20.  
Prowadzenie strony internetowej, umieszczanie 
artykułów* 

Wrzesień 2016 
 

0 zł nd** 

21.  Prowadzenie newslettera* 0 zł nd** 

22.  Umieszczanie informacji na portalu 
społecznościowym* 

0 zł nd** 

23.  Doradztwo indywidualne w biurze LGD* 0 zł nd** 

24.  
Prowadzenie strony internetowej, umieszczanie 
artykułów* 

Październik 2016 

0 zł nd** 

25.  Prowadzenie newslettera* 0 zł nd** 

26.  Umieszczanie informacji na portalu 
społecznościowym* 

0 zł nd** 

27.  Doradztwo indywidualne w biurze LGD* 0 zł nd** 

28.  

Zwiększenie 
aktywności 
lokalnej 
mieszkańców 

Organizacja Forum Organizacji Pozarządowych z 
terenu LGD Biebrzański Dar Natury 

4 300 zł 
- wynajęcie sali ,  wyżywienie (obiad + serwis kawowy), 
wynagrodzenie prowadzącego 6 godzin 

29.  
Prowadzenie strony internetowej, umieszczanie 
artykułów* 

Listopad 2016 

0 zł nd** 

30.  Prowadzenie newslettera* 0 zł nd** 

31.  
Umieszczanie informacji na portalu 
społecznościowym* 

0 zł nd** 

32.  Doradztwo indywidualne w biurze LGD* 0 zł nd** 

33.  
Wzrost 
świadomości 
mieszkańców 
LGD 
dotyczących 
LSR 

Szkolenie dotyczące Programu Aktywności Lokalnej  
„Od pomysłu do działania” 

5 600 zł - wynagrodzenie trenera, serwis kawowy i obiad 

34.  Opracowani i druk materiałów promocyjnych 

7 650 zł - opracowanie i druk: roll up, teczki, notatniki, torby 
ekologiczne, kalendarze 

35.  
Zwiększenie 
aktywności 

Organizacja dziewięciu spotkań na terenie gmin 
członkowskich 

Listopad i 
grudzień 2016 

1 014 zł 
- koszt dojazdu pracowników biura do miejsca 
organizowanych spotkań ok 460 km. w obie strony – 384 
zł,  poczęstunek  dla uczestników spotkań, 



           
      

 

 

*organizacja, prowadzenie działań będzie wykonywane w ramach zakresów czynności przez pracowników biura LGD Biebrzański Dar Natury 
**nie dotyczy 

36.  

lokalnej 
mieszkańców 
oraz  
Wzrost 
świadomości 
mieszkańców 
LGD 
dotyczących 
LSR 

Organizacja spotkań połączonych z warsztatami 
rękodzieła na terenie 9 gmin członkowskich LGD 

 3 810 zł 

-  koszt dojazdu pracowników biura do miejsca 
organizowanych spotkań, 
- koszt poczęstunku dla uczestników spotkań – ciastka, 
woda, soki, 
- koszt zakupu materiałów plastycznych do prowadzenia 
warsztatów m.in. wstążki, bloki techniczne, kleje, taśmy, 
wycinanki, koraliki, makaron do wykonywania choinek, 
nożyczki, mazaki, brokat, lakiery, farby w spray,  - materiały 
na 9 spotkań dla około 200 uczestników. 
Spotkania będą prowadzić pracownicy biura LGD. 

37.  
Prowadzenie strony internetowej, umieszczanie 
artykułów* 

Grudzień 2016 
 

0 zł nd** 

38.  Prowadzenie newslettera* 0 zł nd** 

39.  Umieszczanie informacji na portalu 
społecznościowym* 

0 zł nd** 

40.  Doradztwo indywidualne w biurze LGD* 0 zł nd** 

41.  
Opracowanie i druk publikacji dotyczącej obszaru 
objętego LSR 13 250 zł 

- koszt opracowania publikacji kolorowej w formacie nie 
mniejszym niż A5, ok 54 strony, oprawa klejona 
lakierowana min. 250 g.  miękka, papier – kreda min. 150 
g. Nakład 2000 egz.  


